Jak odchovat v prvním vrhu
vítěze plemene na evropské výstavě?
To by nám mohl prozradit chovatel a majitel belgického ovčáka malinois Artemiuse Funney de
Krejkun, který získal titul BOB na evropské výstavě ve Varšavě, pan Jan Krejčí.
V roce 2011 vstoupila do vašeho
života fena belgického ovčáka Fancy
z Lounského chovu, byl to váš první
pes, první maliňák? S jakým cílem
jste si ji pořizovali, proč jste si vybrali
právě tento vrh a jak vaše představy
naplnila?
Propast po odchodu našeho starého
psa Hurona, což byl kříženec greyhounda s německým ovčákem, jsme
s přítelkyní potřebovali vyplnit. Huron
byl veliký chytrý sportovec, a tak jsme
vymýšleli, jaké plemeno psa by mohlo být fyzicky i psychicky podobné.
Maliňáci jsou ještě poměrně zdravé
plemeno, to bylo nejdůležitější. A jejich pracovitost a schopnost navázat
se na člověka je neodolatelná, ačkoli
Funny naše představy mnohonásobně
překonala. Bydlíme v nádherné přírodě Broumovska, tak jsme potřebovali
parťáka na dlouhé procházky. Náš výběr
maliňáka spočíval pouze v prozkoumá-

100
100

vání databází rodokmenů chovatelských
linií malinoisů dostupných v ČR a ve vylučovací metodě spíše toho, co bychom
nechtěli…
A jak jsme přišli k Funny? Kamarád Péťa
nám ukázal inzerát na internetu, a tak
jsme se vydali na průzkum. Byli jsme víc
překvapeni přístupem chovatele pana
R. Kahuly. Ten nám nejen představil své
konkrétní psy, ale komplet celé plemeno. Stáli jsme uprostřed chumlu štěňat
asi čtyři hodiny, protože pan chovatel
nechtěl štěně prodat laikům, kteří tuto
rasu neznají, a hlavně štěně z pracovní linie, které od prvních krůčků bylo
vedeno k pevnému zákusu. No a jak to
bývá, Funny si nás vybrala sama. Byla
poslední, která tam po té dlouhé době
poletovala, až nakonec ulehla jako její
sourozenci. Akorát, že u mé paty…
Začal život se štěnětem, které nikdy nespí. Hned jsme pro něj vyhledali cvičák.
Měli jsme obrovské štěstí, že máme
na dosah ten, který vedou manželé
Jurištovi, dlouholetí zkušení chovatelé
německých ovčáků a belgických ovčáků malinoisů, kteří toto neúnavné, stále
pracující plemeno velmi důvěrně znají.
Přestože je Funny můj první „sportovní“
pes, dosáhli jsme spolu zkoušky ZVV1.
Zas tak jednoduché to nebylo, Funny
má v původu jméno Extra Temperament a Airo Happy Arenda a dávala
nám to značně najevo. Fantastický,
silný a odolný živel schopný čehokoliv

pro svého pána. Život jako jedna velká
výzva, ale vše s úsměvem šťastného
psa. To je naším krédem – aby si naši
psi život užívali. Na cvičáku v ZKO Hronov cvičíme hlavně podle NZŘ a největší inspirací pro naše soužití se psy
jsou knihy „Šťastný pes aneb cvičíme
hlavou“ pro nás už legendárního mistra
sportu Ladislava Macha, kterého tímto
zdravíme! Na cvičáku Funny všichni
znali jako „magora“, ale doma je pro
nás miliónová.

Artemius se narodil z prvního vrhu
vaší Fancy. Podle čeho jste vybíral
krycího psa a proč výběr padl právě
na CH Bandita Hronovský pramen?
Vybírali jsme psa podle konstituce
a psychiky a tak, aby se hodil do spojení k feně. Věděli jsme, že je to čistě pracovní pes a přesně vycházel do kombinace k Funny. Prostě zdravý, silný, tvrdý
a vyrovnaný pes. A také jsme doufali
v podržení naší oranžové barvy.

Ze čtyř narozených štěňat (3 psi
a fenka) jste si nechal dvě, pejska
a fenku – proč?
Já jsem si nechal psa. Chtěl jsem
okusit, jaké je to pracovat se psem, čili
se silnější osobností. Po zkušenostech
s Funny, která měla podle nás jedny
z nejtvrdších obran v okrese, jsem
chtěl jít dál. No a paní chtěla zachovat
genetiku Funny a zkusit, jaké to je jezdit
s námi stále „do školy“, pro ni nám Fun-

Výstavy
ny naštěstí dala jednu fenku,
Aziru.

A proč u vás zůstal právě
Artemius?
Art byl opravdová osobnost
už od narození. Nejmenovaný
vůdce smečky. Maminka (ta
tvrdá Funny) mu šla z cesty již
od dvou měsíců stáří. Vše jednoznačně
vyhrával, jeho předností byla neochvějná sebedůvěra, která z něj sálala,
kamkoliv přišel. S kýmkoliv ten pes
komunikuje, ať je to člověk nebo zvíře,
mu oznamuje, že On tam je a ví, co má
dělat. Rozdílné terény ani různé situace
ho nerozhodí. A Funny svůj optimismus
a neúnavnou chtivost přenesla na Arta
a on k ní přidal svůj ledový klid a impozantní vzezření.

Dvouletý pes, belgický ovčák malinois
Artemius Funney de Krejkun, který se stal
evropským vítězem a získal ocenění výborný 1, vítěz třídy otevřené, CAC, CACIB, EW,
BOB a zároveň titul polského šampiona.
Chovatel a majitel: Jan Krejčí.

Jaký je Artemius na cvičáku,
v běžném životě?
Art je vyrovnaný sebevědomý jedinec
s úsměvem na tváři. Je to kotcový pes,
který se nesmírně těší na každou minutu
s námi. Akorát, že se takhle těší, i když
s ním člověk tráví celý den. Život bere
s úsměvem, cvičení a práci jako hru,
pořád čeká zábavu. Je hodně chápavý,
rychlý, ale přemýšlí a hodnotí situace.
Ale pokud jde o zákus, je teda opravdu tvrdý a nekompromisní. Umí plně
využít svou nesmírnou sílu a rychlost,
což dokazuje na každém ﬁgurantovi, se
kterým se rve jako kůň. A chce vyhrát.
Takovou radost mi dopřál teď ve svých
dvou letech, kdy vyhrál absolutního
vítěze závodu O pohár Rozkoše v České
Skalici v ZVV1 (97, 88b). Tam byl hodně
přesvědčivý a ﬁgurant měl co dělat, aby

ho ustál. S Artem jsme zdolali zkoušky
ZZO, ZOP, ZM a BH.

Budu ráda za bližší popis „vaší cesty“
na světovce až k titulu BOB – počet
psů, třída, rozhodčí, chování pesana,
vaše postřehy…
S našimi štěňaty jsme jezdili po výstavách spíš kvůli porovnání s ostatními
psy. Jenže Art asi kromě dvou výstav
všude získával výborná ocenění: BOBy,
BOSe, (chyby byly spíše v předvedení), proto jsme byli drzí a přihlásili
ho na Evropskou výstavu do Varšavy.
Vlastně jsme se tam jeli jen podívat,
s pokorou se porozhlédnout po krycím
psovi pro naši starou Funny. Naše obě
štěňata předvádí paní, k profesionálnímu předvedení se budeme muset ještě
nějak propracovat… Ale snaží se :-)
A také se snaží i Artova sestra Azira, ta
si vozí „jen“ výborné známky. Oba byli
přihlášeni do třídy otevřené v celkové
konkurence 33 belgických ovčáků
malinois. Art byl v konkurenci tří psů.
O pocitech z jednotlivých kol vám moc
nepovím, musel jsem držet Aziru někde
v zákrytu za davy lidí. Jen jsem pozoroval, jak postupuje předváděním v kruhu
přes další tituly výš a výš a ponechává
šampiony Itálie, Ruska, Polska a dalších
zemí ve svém stínu…
Pan rozhodčí Anatoli Zhuk byl nesmírně
vstřícný. Každému handlerovi pečlivě
vysvětlil, jak a proč jeho psa posoudil,
co se mu na tom kterém psovi nelíbilo a kdo dělal jaké chyby. Nám také
oznámil něco ve smyslu, že pes by měl
mít mnohem důkladnější předvedení.
A opravdu hodně dbal na psychiku
psů. Nicméně se mu Art asi vážně líbil,
a je pravda, že Art se ten den hezky
předváděl. Byl klidný, důstojný a nijak
nevymýšlel. Je hrozně těžké udržet psa
tak dlouho v plné pozornosti a ve skvělé
náladě. Všude je hluk, spousty lidí a psů
mačkajících se lidi i na psy, a hlavně
obrovský stres všech zúčastněných. Je
to velký herecký výkon handlera a psa,
máte jen chviličku na bezchybné předvedení na omezeném prostoru. A pak
dlouhé prostoje v kruhu, kdy rozhodčí
při posuzování jiného psa po vás občas
po očku mrkne, jak si vedete. Ale vypětí
všech sil se nám vyplatilo. Art vyhrál ví-

těze třídy a tituly CAC, CACIB, evropský
vítěz a BOB. Zároveň mu přidělili i titul
polského šampiona, kterého shodou
okolností dodělal o čtrnáct dní dříve.
Opravdu neskutečný zážitek.
Na odpolední velkolepé ﬁnále Best
of Group bylo dlouhé čekání, všichni
už byli hrozně unavení a bolaví. Ale
kruhy všech skupin FCI byly úplně plné
a všichni v plné kráse za fanfár živé
hudby proplouvali před haldou fotografů. Artíkovi se nejvíce líbila pohyblivá kamera vznášející se nad ﬁnálním kruhem.
Ještě že s paní nechodí na obrany…

Azira Funney de Krejkun byla na Evropské
výstavě 2018 výborná 3. Chovatel a majitel: Jan Krejčí.

Organizace celého programu byla
skvělá. Všude bylo čisto, spousta místa
na parkování v blízkosti hal. Vše mělo
hladký průběh, pořadatelé byli velmi
milí a ochotní, schopní řešit okamžitě
jakýkoliv problém a odpovídat na jakékoliv otázky.
Z celé té ohromné výstavy jsme měli
moc dobrý pocit a to nejen pro krásné
výsledky našich dvou psů…

Co byste si přáli dál?
Nic víc, než abychom všichni byli živí
a zdraví, bez toho si nemůžeme hrát.
Letos chceme ještě pokořit nějaké
zkoušky, s Artem snad IPO1 a pojedeme se podívat do Prahy na Prague Expo
Dog CACIB, co nám na něj poví v Čechách. No a příští rok na jaře bychom
snad chtěli poslední štěňátka od Funny
a pokusit se zbonitovat naše obě štěňata – mladé psy.
Stanislava Čermáková
Foto: J. Krejčí
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